Mededelingen Ger. Gemeente Vlaardingen n.a.v.
Corona-virus
19 december 2020
Na de afkondiging door de overheid per dinsdag 15 december zien we ons als
kerkenraad genoodzaakt om het aantal bezoekers per dienst opnieuw terug te
brengen. In de nieuwsbrief, die vandaag verspreid is, wordt u nader geïnformeerd
over de indeling.

De erediensten vanaf 20 december 2020
Uitgangspunten:
-

-

Geen georganiseerd ouderenvervoer;
Mensen met een zwakke gezondheid is afgeraden om kerkdiensten bij te
wonen.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
Kosters wijzen uw zitplaatsen aan, rekening houdend met de richtlijnen.
Neem niet zelf plaats alstublieft. Het kan zijn dat u niet op uw vertrouwde
zitplaats kan plaatsnemen. Volg de juiste looproutes.
Bij binnenkomst wordt uw antwoord op een aantal vragen gevraagd.
(triage) Deze vragenlijst sturen wij mee zodat u deze reeds van te voren
door kunt nemen en volstaat bij binnenkomst om te antwoorden met: nee.
Moet u (één van de) vragen met ja beantwoorden dan blijven u en uw
eventuele gezinsleden thuis.
In ons kerkgebouw adviseren wij u dringend om mondkapjes te gebruiken
als u zich beweegt naar/van uw zitplaatsen.
Houd bij binnenkomst en vertrek (fietsenhok) rekening met
de 1,5 meter. Vermijd samenscholing rondom kerk.
Voor het verlaten van de kerkzaal, na de zegenbede, neemt u weer plaats
en wacht u s.v.p. op instructies van de kosters.
Omdat we blijven ventileren in de kerk, met open ramen en het inmiddels
kouder wordt, raden wij u aan bij kerkbezoek u warm(er) aan te kleden.
Alleen de vloerverwarming staat aan.

Uitzending met beeld en geluid
Hiermee gaan we nog tot nader order door.
De collecten

Uw bijdragen kunt u storten op bankrekening NL49 INGB 0000 2975 10 t.n.v. Ger.
Gemeente onder vermelding van Collecten. Wij willen de splitsing naar de
verschillende doelen van kerk en diaconie dan doen op basis van ervaringscijfers
uit het verleden. Wanneer u liever niet per bank de collecten overmaakt vragen
we om uw collecten te verzamelen in een envelop en deze bij gelegenheid af te
geven aan één van de diakenen. Wanneer u specifiek voor een extra collecte
geeft, dient u dat te vermelden.

Kerkenraad
Triage vragenlijst (goed doornemen a.u.b.)

